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Hubert Ritter – wybitny niemiecki architekt i urbanista – latem 1940 roku przyjął od Hansa Franka 

zadanie przygotowania tak zwanego Generalbebaungsplan von Krakau. W jego stworzeniu pomagała 

mu grupa polskich współpracowników. W maju 1941 roku plan był gotowy. Jego najbardziej 

spektakularną część stanowił pomysł wzniesienia reprezentacyjnej niemieckiej dzielnicy rządowej na 

Dębnikach. Na powierzchni około dwustu pięćdziesięciu hektarów miała powstać wizytówka „Nowych 

Niemiec” na wschodzie. Zgodnie z koncepcją Rittera powinna ona spełniać zarówno funkcje 

administracyjne, jak i reprezentacyjne, stanowiąc miejsce pracy dla około dziesięciu tysięcy 

urzędników. W programie funkcjonalnym Regierungsviertel obok siedzib rządu, administracji 

dystryktowej, władz NSDAP, Wehrmachtu, poczty, kolei i innych urzędów Generalnego 

Gubernatorstwa przewidziano między innymi kantyny i kasyna, tereny rekreacyjne i sportowe. 

W  centralnej części dzielnicy, przy jej głównym placu, miała stanąć monumentalna Festhalle – miejsce 

wielkich nazistowskich uroczystości – główna „świątynia miasta”. Koncepcja niemieckiej dzielnicy 

rządowej na Dębnikach – za sprawą swojej spektakularności – sytuowała Kraków na równi z wieloma 

niemieckimi metropoliami Trzeciej Rzeszy. 

 

Audiodeksrypcja obiektu z działu: Urbanistyka- wizje i rzeczywistość. Regierungsviertel 

Tytuł: Model dzielnicy rządowej na Dębnikach i Ludwinowie. 

Czarno-biała fotografia przedstawia makietę. Fotografię wykonał w tysiąc dziewięćset czterdziestym 

pierwszym roku nieznany autor. Pochodzi ze zbiorów Architekturmuseum der Technischen Universität 

München. 

Makieta zawiera plan rządowej dzielnicy na Dębnikach i Ludwinowie. Przeznaczona była dla 

niemieckich urzędników Generalnego Gubernatorstwa. Autorem projektu dzielnicy jest Hubert Ritter. 

Makietę wykonano na prostokątnej planszy. Jest biała. Obejmuje teren około dwustu pięćdziesięciu 

hektarów w pomniejszeniu. Przy dolnym, krótszym boku znajduje się wzgórze Wawelskie, kościół na 

Skałce, bulwar i Wisła. Przy drugim krótszym boku wznosi się wzgórze - Skałki Twardowskiego. 

Pomiędzy nimi zaprojektowano dzielnicę rządową, na wzór miasta idealnego z epoki antycznej. 



Oznaczało to podporządkowanie organizacji przestrzeni miasta wymogom politycznym lub 

gospodarczym.  

Makieta zawiera długie budynki wyznaczające kwadraty i prostokąty. Poza obszarem Skałek 

Twardowskiego wypełniają one całą powierzchnię makiety. Budynki te otaczają wewnętrzne 

dziedzińce. Na dziedzińcach zaplanowano ogrody. Obszary przewidziane jako zieleń przecinają alejki. 

Wyznaczają one w ogrodach idealnie równe, geometryczne wzory: kwadraty, prostokąty, elipsy, koła. 

W centrum dzielnicy znajduje się ogromny kwadratowy plac przeznaczony do świętowania 

nazistowskich uroczystości. Od jednego z boków placu odchodzi w naszą lewą stronę szeroka aleja. Jest 

ona prostopadła do dłuższego boku makiety. Dobiega do niego.  Przy  przeciwległym do alei boku placu 

wznosi się monumentalny gmach. To główna „świątynia miasta”, po niemiecku Festhalle. Otacza ją 

mur. Wyznacza on kwadratowy obszar. Wewnątrz muru stoi surowy gmach świątyni na planie 

prostokąta. Jest dwa razy wyższy, niż inne budynki. 

Na środku alei odchodzącej od placu, na wprost świątyni wznosi się gmach na planie prostokąta. 

Podobnie jak świątynia, jest dwa razy wyższy, niż pozostałe budynki.  Ma kształt dwóch 

prostopadłościanów ustawionych jeden na drugim. Dolny jest dłuższy i szerszy, niż górny. Za tym 

gmachem ciągnie się dalej aleja. Kończy się przy dłuższym boku makiety. Jej koniec wyznacza budynek 

w kształcie łuku. Przed budynkiem, na alei stoi wyższy od niego obelisk. 

 

 


